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BOOST vitale industrie Oost-Nederland voucher 
 

Informatie, criteria en voorwaarden 

U vraagt het BOOST Vitale Industrie programma om een bijdrage voor de inhuur van externe 

expertise om uw bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van scenario’s, acties en/of een 

herstructureringsplan als gevolg van de consequenties van de coronacrisis.  

Doelgroep  

Uw bedrijf: 

• valt onder de industrie.  

• is gevestigd in Overijssel of Gelderland.  

• was economisch gezond op 1 januari 2020 en is substantieel geraakt door de coronacrisis en 

verkeert op dit moment niet in liquidatie of faillissement.  

• heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal niet al meer dan €180.000,- aan de-

minimissteun ontvangen. 

Gelderland en Overijssel 

Voor bedrijven in Gelderland en bedrijven in Overijssel worden aparte subsidiebudgetten beschikbaar 

gesteld aan het programma BOOST en Oost NL door de beide provincies. Toekenning na positieve 

besluitvorming geschiet op basis van de voorwaarde dat de provincie subsidie beschikbaar heeft 

gesteld en dat er binnen het relevant provinciale deel nog voldoende budget beschikbaar is. De 

provinciale delen kennen verschillende openings- en sluitingsdata. Volg daarover de informatie op de 

website van BOOST. 

Ondersteuning voucher 

Het gaat om begeleiding bij het onafhankelijk beoordelen van de liquiditeitspositie van uw bedrijf, het 

advies voor het ontwikkelen en implementeren van scenario’s en acties om door de crisis te komen en 

het opstellen van plannen om uw bedrijf in te richten om de gevolgen van de crisis het hoofd te 

kunnen bieden.  

 

Informatie 

De partners van BOOST, te weten RCT Gelderland, Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, de 

Metaalunie, FME, VNO-NCW en de VMO, kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een voucher.  

 

Aanvraag 

Op de website van BOOST kunt u een aanvraag starten. Deze leidt u naar de online portal van Oost 

NL, kernpartner van BOOST.  

 

Toekenning 

De voucher bedraagt maximaal €20.000,-. De voucher dekt maximaal 80% van de kosten. Uw eigen 

bijdrage bedraagt minimaal 20% van de kosten. Oost NL stuurt u bij toekenning van de voucher via e-

mail een toekenningsbrief. 

 

Uitbetaling 

Als u het traject heeft afgerond, dient u een betalingsverzoek in via de portal. Het verzoek bestaat uit 

een rapportage, een factuur (of facturen) en het betaalbewijs van deze factuur. De factuur en het 

betaalbewijs moeten op naam van de onderneming staan. Het betaalbewijs bevat ook het 
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rekeningnummer van de onderneming, het betaalde bedrag en het factuurnummer. De voucher wordt 

in één keer uitbetaald aan het einde van het traject. Er is één tussentijdse betaling mogelijk bij het 

bereiken van €15.000,- euro aan kosten.  

 

Voorwaarden 

1. Voucheraanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 juni 2020 voor de Provincie Overijssel tot 

dat de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de vouchers zijn uitgeput.  

2. De aanvraag moet een externe expert voor ondersteuning in fase 1 bevatten, u geeft in de 

aanvraag aan met welke adviseur uit de pool u gaat werken. Indien u dit wilt wijzigen neemt u 

contact op.  

3. U maakt gebruik van een expert die is goedgekeurd door de beoordelingscommissie en daarmee 

in de pool van experts is opgenomen. Als u het voorstel wil doen een nieuwe expert in de pool op 

te nemen, dan kunt u dit aangeven, waarna we dit voorleggen aan de beoordelingscommissie.  

4. Er geldt een maximaal tarief van €1.000,- per dag en €125 per uur; 

5. De voucher kan worden ingezet voor advies van onafhankelijke dienstverleners. Uitgesloten zijn 

personen die al als ZZP’er werkzaam zijn voor de onderneming, personen die familie zijn en 

dochterbedrijven. 

6. U gaat ermee akkoord dat uw aanvraag wordt beoordeeld door Oost NL en een commissie 

bestaande uit BOOST, onafhankelijke ondernemers (voorgedragen door sectororganisaties 

verbonden aan BOOST) en vertegenwoordigers van de provincies. Deze beoordelen uw aanvraag 

op basis van de criteria. 

7. De activiteiten waar u de voucher voor aanvraagt, zijn nog niet gestart en/of betaald op het 

moment van indiening. 

8. De voucher kan niet worden ingezet voor activiteiten die al met publieke middelen gefinancierd 

zijn (stapeling van subsidies en staatsteun is niet toegestaan). Oost NL kan daarvoor meer 

informatie opvragen. Indien blijkt dat kosten (deels) niet zijn gemaakt of (ook) uit andere subsidies 

zijn betaald, kan Oost NL de toekenning en uitbetaling intrekken. 

9. Een voucher dekt maximaal 80% van de werkelijke kosten en bedraagt maximaal € 20.000,-.  

10. Een bedrijf kan maximaal één BOOST vitale industrie voucher aanvragen.  

11. Binnen drie maanden na de toekenningsdatum moeten de voorgestelde activiteiten uit de 

aanvraag zijn uitgevoerd (maximale einddatum).  

12. Het tijdig invullen van het uitbetalingsformulier, tot vier weken na de maximale einddatum van het 

project, met (toelichting activiteit en resultaat, factuur, betaalbewijs) is een voorwaarde om de 

uitbetaling te ontvangen.   

13. De factuur en het betaalbewijs moeten op naam van de onderneming staan. Het betaalbewijs 

bevat ook het rekeningnummer van de onderneming, bedrag en factuurnummer. De voucher 

wordt in één keer uitbetaald. Er is één tussentijdse betaling mogelijk bij het bereiken van €15.000,- 

euro aan kosten.  

14. Oost NL maakt van elke voucher een algemeen beschrijvende tekst om te rapporteren aan de 

provincies Gelderland en Overijssel. Daarnaast kan Oost NL of BOOST vragen of de ondernemer 

een bijdrage kan leveren aan de externe communicatie van de resultaten, bijvoorbeeld artikelen of 

presentatie in regionale evenementen. De ondernemer werkt hieraan mee, tenzij er 

zwaarwegende bezwaren zijn om dit niet te doen.   

15. Oost NL evalueert de impact van de vouchers, onder andere door middel van enquêtes en/of 

interviews. De ondernemer dient hieraan mee te werken. Oost NL presenteert uitkomsten 

anoniem. 

16. De aanvrager is in de periode tussen aanvraag en uitbetaling van de voucher niet in surseance 

van betaling of in staat van faillissement.  
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Deze voucher kan worden verleend met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de 

Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun. 

Indien u een wijziging voorziet van de activiteiten, overleg dan met Oost NL over de mogelijkheden om 

de uitvoering tussentijds aan te passen.  

 

Indien de ondernemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan verliest de aanvrager het 

recht op de uitbetaling van de voucher. Als na uitbetaling van de voucher blijkt dat de ondernemer 

Oost NL onjuist heeft geïnformeerd, dan kan Oost NL de voucher terugvorderen. 

Criteria  

o Aansluiting bij de doelgroep 

o Urgentie en noodzaak 

o is de situatie bedreigend voor uw bedrijf? 

o op welke termijn is actie nodig? 

o Levensvatbaarheid  

o is de situatie veroorzaakt door corona of heeft het een andere oorzaak? 

o is het aannemelijk dat het bedrijf met het advies toekomstbestendig te maken is? 

o Impact  

o op regionale omzet en werkgelegenheid 

o op behoud kritische kennis en expertise 

o welke andere bedrijven zijn in de keten afhankelijk van uw bedrijf1  

 

Contactinformatie  

Bij vragen over de voucher afhandeling kunt u contact opnemen met Oost NL, bij voorkeur via 

boostvitaal@oostnl.nl. Of u belt met Oost NL via 088 667 01 00 en vraagt naar Judy de Leeuw of 

Eileen Geelhoed. 

 

Informatie over het programma BOOST kunt u vinden op de BOOST-website: 

www.boostsmartindustry.nl.  

 

Meer informatie over Oost NL kunt u vinden op www.oostnl.nl.  

 

 

De provincies Gelderland en Overijssel verstrekken aan Oost NL subsidie 

voor het verstrekken van de BOOST vitale industrie vouchers aan ondernemers. 

 

 
1 Dit betekent dat u bijvoorbeeld kritische relaties heeft met toeleverende of afnemende bedrijven in Oost-Nederland en/of een 

belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem in de vorm van kennis en technologie, een belangrijke verbinding heeft met de onderwijs-, 
kennisinstellingen, fieldlabs of open innovatiecentra. 
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